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Visitkort från Experterna

På den tid det begav sig, det vill 
säga 1913, var Österskär för de lite 
mer privilegierade i samhället. Det 
vill säga rikt folk från stan som i 
Österskär byggde sina sommarresi-
dens. De anlade t o m sin egen järn-
väg när de drev igenom att Roslags-
banan också skulle gå från Åkers-
berga till Österskär.

Och så byggde de en egen tennis-
bana.

Årsavgift: 10 kronor!
Den 18 juli 1913 träffades en hand-
full personer på initiativ av en herr 
Per Wetterdal. På dagordningen 
fanns bara två punkter: Att bilda en 
tennisklubb samt att anlägga en egen 
tennisbana.

Vid mötet antogs också stadgar 
för denna exklusiva tennisförening. 
Bland annat sades att endast boende 
i Österskär fick bli medlemmar:

– Denna regel fanns med långt in 
på 70-talet, minns Gun Callgård 
som idag är föreningens ordförande. 
Själv blev hon medlem 1963.

Gun vet också att berätta hur banan 
kom till:

– Den byggdes först som en trä-
bana för pengar som förskotterats 
av medlemmar. Meningen var att 
investeringen skulle amorteras ner 
genom årsavgifter och uthyrning till 
icke medlemmar. Men ekonomin var 
under många år dålig så någon amor-
tering blev det aldrig. I gengäld fick 
de som finansierat banan spela gratis.

Då skall berättas att en timmes 
speltid kostade 1 (en) krona! Årsav-
giften var på hela 10 kronor:

– Under en tid var taket för antal 
medlemmar satt vid 40 stycken, 
berättar Gun. Så det var inga stora 
pengar som rullade in!

Många celebriteter
1927 revs träbanan och med ekono-
miskt stöd från bl a villaägareför-
eningen byggdes den grusbana som 
ännu är i bruk.

På 50-talet hade Österskärs Ten-
nisklubb sin storhetstid. Föreningen 
hade då ett 70-tal seniorer och ca 
50 juniorer. Klubben nådde relativt 
stora framgångar i tävlingsspelet 
och en av de allra främsta var Folke 
Lundquist som under många år var 
klubbens mest framgångsrika spe-
lare. Folke blev medlem år 1945 och 
är idag ÖTK:s äldste medlem och 
naturligtvis också hedersmedlem.

Själv minns Folke från storhetsti-
den:

– Det var många celebriteter som 
gästade banan. Bl a var Ulf Schmidt 
här och spelade och flera andra 
landslagsspelare. En flitig gäst var 
också Olle Bergström som i sin 
egenskap av ordförande för Svenska 
Tennisförbundet var med och skapa-
de svensk tennis "stormaktstid".

På damsidan dominerade Maj-Britt 
Angenberg, som inte ”bara” var en 
duktig spelare utan också en driftig 
ordförande och kassör från 70-talet 
fram till sin bortgång 2010.

Som instruktör tjänstgjorde ibland 

legenden Sigge Rosada som var en 
av världens bästa tennisveteraner.

Upplagt för fest
Idag finns knappast några juniorer 
kvar i klubben och något tävlings-
spel utanför klubben existerar inte. 
De flesta medlemmarna ägnar sig åt 
singelspel på förbokade tider

Ett påfallande inslag i ÖTK:s verk-
samhet har varit och är det sociala 
sällskapslivet där tennisbanan är 
samlingspunkten. Gun Callgård 
berättar:

– En söndagsmorgon kunde det 
infinna sig ett tiotal spelsugna vid 
banan. Man tog i hand och gick runt 
och hälsade på alla. Många hade 
barnen med sig vilka lekte med var-
andra. Det var inte ovanligt att flera 
av spelarna sedan gick hem till var-
andra på lite kaffe eller liknande …

Gun berättar också att säsongen 
började och slutade med en s k blixt-
mix, vilken avslutades med middag 
och dans.

Något säger oss att det kan bli ett 
härligt baluns som festkommitén i 
Österskärs tennisklubb anordnar vid 
Österskärs tennisbana på lördag!

Christer Ottosson

Vilken är Österåkers kommuns äldsta idrottsförening?
Utan att gå ed på det, törs vi nog påstå att det är Österskärs 
Tennisklubb.
Österskärs Tennisklubb? Finns det en sådan?
Jajamän. Och inte bara finns, den är också synnerligen aktiv 
och nu på lördag firar föreningen 100 år!
Naturligtvis på den egenhändigt uppbyggda tennisbanan vid 
vad som ibland kallas ”Österåkers Djursholm”.

Tennisklubb fyller 100 år
Bild från tennistävlingar hos Österskärs tennisklubb sommaren 1953. Infälld bild: Folke Lundquist var under många år  klub-
bens mest framgångsrika spelare. Folke blev medlem 1945 och är idag ÖTK:s äldste medlem och naturligtvis också heders-
medlem. FOTO: PRIVAT

Österskärs Tennisklubbs ordförande 
Gun Callgård och banchefen Olle 
Pihl ska vara med och fira klubbens 
100-årsjubileum på lördag. Heders-
medlemmen Folke Lundquist finns 
naturligtvis på plats då också.

FOTO: CHRISTER OTTOSSON
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Idrottsföreningar är välkomna att  
skicka in egna texter och bilder.  
Vi förbehåller oss rätten att välja ut  
lämpligt material och att korta texter.

Rydbo IF på väg 
uppåt i tabellen 
▼ FOTBOLL Efter andra raka 
segern - nu med 3-2 mot Kungs-
ängen – börjar Rydbo IF närma sig 
fast mark i div. 5.

Inför höstomgången sa Claes 
”Jocke” Andersson, tränare för 
Rydbo (då på jumboplatsen).

– Ge oss tre matcher så skall vi 
vara ifatt!

Det är bara en kvar nu, ”Jocke”!

Matchvinnare mot Kungsängen 
blev Fredrik Persson. Först slog 
han in 1-0 på Wasavallen redan 
i matchens 16:e minut. Sedan 
förlöste han hemmalaget vid ställ-
ningen 2-2 och med bara minuter 
kvar att spel genom att göra 3-2.

Dessemellan hade Anders Leinås 
sett till att Rydbo kunde gå till halv-
tidsvila med en 2-1-ledning.

För Rydbo innebar segern att 
laget lämnar över jumboplatsen 
till Turkiska och, vad som är ännu 
mer glädjande, Rydbo har plötsligt 
4-5 andra lag inom räckhåll. I den 
gångna helgen mötte Rydbo Olym-
piacos på Wasavallen. Tyvärr efter 
denna tidnings pressläggning, men 
naturligtvis höll vi tummarna.

För kommunens andra lag i fem-
man, Roslagskulla IF, inleddes 
höstomgången med 0-0 på Lötval-
len mot Kista SC. Ett hedervärt 
resultat eftersom Kistalaget ligger 
två i tabellen.

Även Kulla har chans att avancera 
i de kommande omgångarna. CO

Roland och Gustav 
vann Roslagslop-
pets kändisklass
▼ BÅTSPORT När slutpoängen i 
Roslagsloppets kändisklass räk-
nats stod det klart att Vaxholmsbon 
Roland Rolle Sjögren och Gustav 
Morin tog hem första platsen.  
Hans Strandman och Christer Ek 
fick känna sig besegrade i år. 

Vi beklagar de felaktiga uppgif-
terna i tidigare nummer.  A.J


